Februari 2019

Beste ouder, verzorger,
De Cito wordt ook op onze scholen weer afgenomen in de afgelopen en komende weken. Ik kwam
een mooi artikel tegen op Linkedin. Deze wilde ik graag met jullie delen. Hieronder de link:
https://www.linkedin.com/pulse/alle-kinderen-een-rienkje-van-der-eijnden
Hieronder wat highlights wat ik uit het artikel haalde wat geschreven is door Rienkje van der
Einden.
“Twee keer per jaar gaan alle tafeltjes in de klas in jaren vijftig opstelling, want dan is het Citotijd.
Tijd om te kijken wat een half jaar onderwijs heeft ‘opgebracht’. Natuurlijk willen kinderen graag
laten zien wat ze kunnen en willen leerkrachten graag weten of zij hun werk goed gedaan hebben.
Maar lukt dat met toetsen die zo ontworpen zijn dat kinderen keurig verdeeld worden in A-tjes, Btjes, C-tjes, D-tjes en E-tjes?
Ja, een A-tje, dat willen we allemaal wel zijn en een B kan er ook nog net mee door. Niet alleen
leerkrachten, maar ook ouders dragen hun steentje bij. Bijlessen, oefensites en de belofte van een
nieuwe Nintendo of Wii bij succes. Als D-tje of E-tje heb je uiteraard gefaald. Teleurgestelde
ouders en een plekje met de andere mislukkelingen aan de instructietafel is je lot. Met een C kun
je bij mij op school ook al niet meer aankomen, want ook een C leidt niet tot een Havo of vwoadvies. En ook dan heb je dus gefaald. En hoe iedereen ook zijn best doet 50% van de kinderen
blijft onder het gemiddelde scoren. En zo geven wij jaar na jaar de helft van alle kinderen het idee
dat zij niets kunnen, het niet goed doen, falen.”
Bovenstaande tekst uiteraard misschien wel erg zwart wit gesteld, maar laten we met z’n allen de
toetsen gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. We hopen allemaal dat alle kinderen het beste van
zichzelf laten zien en dat zijn inderdaad niet allemaal A-tjes (of zoals wij nu gebruiken I-tjes (op
een score van I, II, II, IV en V), dat kan nl. niet bij een gemiddelde. En dat is niet erg. Tevens kan
een kind ook een offday hebben, het blijft een momentopname. Iedereen heeft zijn eigen talenten
en bij sommige kinderen is dat rekenen en bij andere is dat bijvoorbeeld erg mooi tekenen. Met
de toets kun je af toe de resultaten van kinderen op eigen school afzetten tegen de resultaten van
kinderen op andere scholen, daar is niets mis mee. Zo voorkom je als school blinde vlekken. Het is
ook bedoeld om te kijken of je wellicht een hiaat in je methode hebt, of een bepaalde manier van
instructie, die toch niet helemaal goed uitpakt, zodat je als school hier actie in kan ondernemen.
Verder is de toets bedoeld om te kijken hoeveel ontwikkeling een kind (als individu) heeft
doorgemaakt in een bepaalde periode. Het analyseren van de resultaten, wat gebeurt door de
leerkrachten, is wellicht wel de belangrijkste. Zo kun je kinderen nog beter ondersteunen in wat ze
eventueel nodig hebben. Uiteraard wordt ook altijd gekeken naar wat een kind tijdens
methodetoetsen scoort en of dat overeenkomt met de Cito-toets. De methodetoetsen worden
vaker en in korte stukjes afgenomen.
Laten we met z’n allen de Cito-toetsen niet groter maken dan ze zijn. We proberen met z’n allen
(leerkrachten en ouders) het beste uit alle kinderen te halen. Laten we de mooie talenten van alle
kinderen waarderen, of dit nou rekenen of tekenen is. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen mooie
talenten. Of kinderen nu met hun hoofd of hun handen willen werken, elk kind doet ertoe!!!
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Klussenochtend 2 maart
Een 2e oproep! Wie komt ons helpen op zaterdagmorgen 2 maart? De klussen- en intekenlijst hangt
bij de voordeur.
ANWB Streetwise
Op maandag 25 februari komen er instructeurs van ANWB Streetwise naar onze school. Zij geven aan
alle groepen les over verkeer. Het is belangrijk dat alle kinderen zicht veilig in het verkeer kunnen
begeven. Daarom heeft de ANWB lesprogramma’s ontwikkeld, passend bij elke leeftijd.
De kinderen gaan meedoen met: Groep 1-2: Toet toet, groep 3-4: Blik en klik, groep 5-6: Hallo auto
en groep 7-8: Trapvaardig. De kinderen van groep 7-8 moeten deze dag hun fiets meenemen.
Met deze dag sluiten we het schoolthema: ”Vervoer en verkeer” passend af.
Carrière in het Onderwijs
Talent nodigt iedereen met belangstelling voor de carrièremogelijkheden in het primair onderwijs uit
voor een informatieavond.
Op dinsdag 26 februari a.s. organiseert stichting Talent Westerveld, in samenwerking met de
opleiders, een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in het
onderwijs en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Kijk hiervoor op www.talentwesterveld.nl. De
bijeenkomst is op het bestuurskantoor van stichting Talent Westerveld aan de Drift 1-A te Dwingeloo
van 19.00 tot 21.30 uur. Van harte welkom, de koffie en thee staan voor u klaar! Aanmelding gaarne
via 0521-594944.
Voor meer informatie zie bijlage.
Evaluatie Parro
Als het goed is heeft u een mail via Parnassys gekregen, om een evaluatie in te vullen over Parro. Dit
is mogelijk tot 1 maart 2019. Hopelijk vindt u even tijd om de evaluatie in te vullen.
Alvast bedankt!
Gezocht verkeersbrigadier
Op maandagochtend is er nog een verkeersbrigadier nodig. Als u
kunt/wilt helpen kunt u zich aanmelden bij Aaltje Oenema. Dank alvast!

Blokfluit voor Kids
In de Scala muziekoriëntatiecursus ‘Blokfluit voor kids’ leren kinderen vanaf 6 jaar eenvoudige liedjes
te spelen op de blokfluit. Een leuke, laagdrempelige manier om de blokfluit te leren kennen en een
goede start voor kinderen die graag muziek willen maken, maar nog niet weten op welk instrument.
De 12 lessen vinden plaats vanaf 11 februari op maandag van 17.30 tot 18.00 uur in De Veldkei in
Havelte. Meedoen kost € 72,-. Meer informatie en aanmelden via www.ontdekscala.nl.
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Leesbevorderingsprojecten
Nationale voorleesdagen
Eind januari zijn de nationale voorleesdagen gestart met het voorleesontbijt. Op 24 januari was het
zover!! Gezellig in de middenruimte aan het ontbijt en worden voorgelezen uit het prentenboek “Een
huis voor Harry”. Dit werd gedaan door dorpsgenoot Arjan Kiers. Het doel van dit project is om extra
stimulans te geven aan voorlezen op school, maar ook thuis. En om duidelijk te maken hoe belangrijk
voorlezen is. Kinderen vergroten hun woordenschat en samen lezen geeft een stimulans om zelf te
gaan lezen.

Leesvirus

Dit is een project waarbij leerlingen uit groep 6 boeken lezen, hun mening geven over de boeken en
reageren op elkaars meningen. Het project start in januari en duurt 10 weken. Tijdens deze 10 weken
lezen de kinderen de 10 boeken die bij het project horen. Wekelijks beantwoorden ze vragen via de
website waarbij er aan het eind van het project er een winnaar uit de bus komt. Begin april wordt
Leesvirus afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ‘meest
besmettelijke’ boek bekend gemaakt.
Drentse Kinderjury
De Drentse Kinderjuryis een leesbevorderingsproject voor de groepen 7 en 8 , georganiseerd door de
bibliotheken in Drenthe. De projectperiode van de Drentse Kinderjury is van februari tot mei 2018 en
loopt hiermee parallel aan de Nederlandse Kinderjury. De leerlingen maken een gezamenlijke top 3,
deze telt mee voor de provinciale Kinderjury. Deze top 3 wordt bepaald door ‘likes’en ‘dislikes’te
geven aan een boek.
Bijlage
• Blokfluitles van Scala
• Informatiebijeenkomst Talent
• Activiteiten Dwingelerveld
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Datum
11 feb.
12 feb.
15 feb.
16 feb. t/m 24 feb.
25 feb.
25 feb.
25 feb.
25 feb.
1 mrt.
5 mrt.
8 mrt.
8 mrt.

Activiteit
Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur
Plusklas voor gr. 7/8 kinderen
Studiedag groep 1, groep 2 en groep 3 vrij!
Voorjaarsvakantie
Streetwise
GMR avond
Plusklas voor gr. 5/6 kinderen
Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur
Plusklas gr. 5/6 kinderen
Plusklas gr. 7/8 kinderen
Plusklas gr. 5/6 kinderen
Nieuwsbrief maart

Groep

Alle groepen
Gr. 6/7
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